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چکیده

جنــگ و صلــح در اســالم از جملــه موضوعــات و مســائل مهــم و از ارزش هــای محــوری 

بــه حســاب مــی رود. در ایــن میــان برخــی بــه دلیــل کــم اطالعــی از منطــق جنــگ و صلــح 

ــب  ــونت گرا و جنگ طل ــ�ن خش ــالم(، آن را دی ــم الس ن )علیه ــ�ی ه معصوم ــ�ی ــالم و س در اس

ــح  ی ــا ذکــر و ت�ش ــن اســت کــه ب ــن اســاس، هــدف مطالعــه حــا�ن ای ــد. برای معــر�ن می کنن

ن عــیل )ع(  در قــول و فعــل، بخــیسش از ایــن  المومنــ�ی نمونه هــا�ی از صلح طل�ب هــای ام�ی

یــح و اثبــات نمایــد کــه مســئوالن حکومــ�ت مســلمان، مطابــق نــص �یــح قــرآن  مهــم را ت�ش

ی  ن منظــور بــا انتخــاب روش توصیفــی- تحلیــیل و بــه کارگــ�ی عمــل می نموده انــد. بــرای همــ�ی

ابزارهــای کتابخانــه ای و ســندکاوی، داده هــای الزم گــردآوری و مــورد بــرریس و تحلیــل قــرار 

ت بــا توجــه بــه منطــق اســالم و قــرآن در ایــن مــورد  گرفتنــد. نتایــج نشــان داد کــه آن حــرصن

ــه جنــگ. ــا ب ــد ت ــح بوده ان ــه صل اقــدام می نمــوده و در قــول و فعــل، آمــر ب
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مقدمه

ی در طــول تاریــخ بــوده اســت. درک  دســتیا�ب بــه صلــح، همــواره یــی از آرمــان هــای بــ�ش

و برداشــت افــراد و جوامــع مختلــف از مفهــوم صلــح بســیار متفــاوت و بــا توجــه بــه فرهنــگ 

هــا و مبــا�ن معرفــ�ت متنــوع، معــا�ن و شــاخصه هــای مختلفــی از صلــح ارائــه گردیــده اســت.

ــا، تعلیمــات و آمــوزه هــای  ــن نظــام هــای حقــو�ت دنی ــن و جامــع تری یــی از مهــم تری

ن اســالم اســت، آییــ�ن که پیامــ�ب عظیــم الشــأن، یی از اهــداف بعثــت خویــش  دیــن مبــ�ی

را برپــا�ی عدالــت و قســط معــر�ن کــرد.

� بــا ســایر ادیــان دارد بــه طوریکــه صلــح، بــه  اســالم در ارتبــاط بــا صلــح دیــدگاه مشــ�ت

امــون  معنــای آشــ�ت و آرامــش بخشــیدن بــه جامعــه، واژه ای قــرآ�ن بــوده و حــدود 140 آیــه پ�ی

صلــح در ایــن منبــع وحیــا�ن وارد شــده اســت.

ــالم و  ــای اس ــی و واژه ه ــر تلق ــالزم یکدیگ ــالم دو واژه م ــح و اس ــرآن، صل ــدگاه ق از دی

ــداد هــم هســتند.. ــه در امت ــی باشــند ک ک م ــوم و ریشــه ی مشــ�ت ــح دارای مفه صل

تکامیل وجــود دارد. ایــن  در اســالم بــرای دســتیا�ب بــه صلــح و عدالــت، یــک جریــان و ســ�ی

تکامیل شــامل ســه مرحلــه مــی باشــد. ســ�ی

" اســت. در ایــن مرحلــه افــراد جامعــه مــی بایســت بــه اصــالح  ن مرحلــه "صلــح درو�ن اولــ�ی

نفــس خــود پرداختــه و تقــوا را در خویــش تقویــت نماینــد. جهــاد بــا نفــس، نقطــه آغازیــن 

 
گ

ن حرکــت معــر�ن شــده و خداونــد متعــال در آیــه 103 آل عمــران مــی فرماینــد: »و همــی همــ�ی

بــه ریســمان خــدا ]= قــرآن و اســالم، و هرگونــه وســیله وحــدت [، چنــگ زنیــد، و پراکنــده 

گــذاری  نشــوید!« بنابرایــن صلــح درون، زیــر بنــای تکامــل اخــال�ت و ایمــا�ن انســان بــرای تاث�ی

ســازنده اجتماعــی فــرض گردیــده اســت .

ــالمی"  ن اس ــ�ی ــه و رسزم ــی در جامع ــح اجتماع ــالم،  "صل ــح در اس ــه دوم صل ــا مرحل ام

ــا  ــد اجتماعــی و وحــدت ب ــه پیون ، زمین ــح درو�ن ــرد در مســ�ی صل ــاده شــدن ف ــا آم اســت. ب
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ن  ، ایجــاد اخــوت و صلــح بــ�ی ن دیگــران بــرای او فراهــم مــی گــردد. فرمــان الهــی بــه مســلم�ی

ن اســت. چنانچــه در آیــه 1 ســوره انفــال تاکیــد گردیــده کــه: ... در میــان خــود صلــح  مؤمنــ�ی

و صفــا بــه راه اندازیــد،..« بدیــن ترتیــب، مســلمان از بنــد خودخواهــی، تبعیــض ظلــم و 

صفــات ناپســند رهــا�ی یافتــه و تبدیــل بــه یــک فــرد مصلــح مــی گــردد. 

ــول  ــت. یی از اص ــلمانان" اس ــ�ی مس ــا غ ــح ب ــا "صل ــه ب ــح در رابط ــه صل ن مرحل ــوم�ی س

ــده او  ــا غــ�ی مســلمانان معــر�ن گردی ن ب حاکــم برجامعــه اســالمی همزیســ�ت مســالمت آمــ�ی

اســالم و قــرآن در آیــات متعــددی حرکــت اصــیل انبیــا را هدایــت بــرای رســیدن بــه عدالــت 

ن آیــه ی ســوره جمعــه بــه روشــ�ن دریافــت  و تزکیــه معــر�ن مــی نماینــد و مــا ایــن را در دومــ�ی

ــْم  یِه ــِه َویَُزکِّ ــْم آیَاِت ــو َعَلْیِه ــْم یَْتُل ــواًل ِمْنُه َ رَُس ن ــ�ی یِّ ُمِّ
ِ ااْلئ

ــَث �ن ــِذی بََع ــَو الَّ مــی نماییــم کــه: ُه

ــَة )جمعــه:2( ــاَب َواْلِحْکَم ــُم اْلِکَت َویَُعلُِّمُه

ــه دلیــل منکــوب کــردن هــر حــرف حقــی از طــرف  ــاز مــی بینیــم کــه ب ــن ب ــا وجــود ای ب

ن تاکیــد مــی گــردد کــه: َلَقــْد أَرَْســْلَنا  ن آیــه ی 25 ســوره حدیــد نــ�ی گروهــی در جامعــه، فرامــ�ی

ــَد  ــا اْلَحِدی ــِط َوأَنَْزْلَن ــاُس ِباْلِقْس ــوَم النَّ َاَن ِلَیُق ن ــ�ی ــاَب َواْلِم ــُم اْلِکَت ــا َمَعُه ــاِت َوأَنَْزْلَن َن ــَلَنا ِباْلَبیِّ رُُس

ــِویٌّ  ــَه َق ــِب ِإنَّ اللَّ ــَلُه ِباْلَغْی ــرُصُُه َورُُس ــْن یَْن ــُه َم ــَم اللَّ ــاِس َوِلَیْعَل ــُع ِللنَّ ــأٌْس َشــِدیٌد َوَمَناِف ــِه بَ ِفی

ــد 25( ــٌز )حدی َعِزی

ــه  ــد ب ــد و شمشــ�ی بای ــن حدی ــه ای ــن اســت ک ــان مهــم مــی باشــد ای ــن می آن چــه در ای

ــرای  ــارت ب ر و خس ــان �ن ــا، وجودش ــن دنی ــده ای در ای ــود. ع ــردم زده ش ــع م ــر مناف خاط

یــت اســت، حــذف این هــا ماننــد غــده رسطــا�ن از بــدن بــوده و یقینــاً ســالمت و کمــال  ب�ش

ــه همــراه خواهــد داشــت. جامعــه را ب

شمشــ�ی کشــیدن و جنــگ علیــه مــردم �ب گنــاه و مســتضعف حــ�ت اگــر از لحــاظ اعتقــادی 

بــا مســلمانان مخالــف باشــند، بــه هیــچ وجــه در اســالم پذیرفتــه نیســت چنــان کــه در قــرآن 

کریــم آیــه ای نمــی تــوان یافــت کــه بــا جنــگ، مــردم را اجبــار بــه پذیــرش اســالم نمــوده 
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ــا  ــاع و ی ــی داشــته و در جهــت دف ــ�ت دفاع ــدگاه اســالم هــدف و ماهی ــگ از دی باشــد. جن

ــن  ــز شــده اســت و ای ــزی بیشــ�ت تجوی ــب و خــون ری ش تخری ی از تهاجــم و گســ�ت پیشــگ�ی

ن ) ع( بــه عنــوان حاکمــان  المومنــ�ی را تاریــخ اســالم تاییــد مــی نمایــد کــه پیامــ�ب )ص( و ام�ی

جامعــه یــک بــار هــم بــر مبنــای حــدس و گمــان و ظلــم کــیس را مجــازات نکردنــد چــه رســد 

بــه ایــن کــه کــیس را بکشــند.

بــا ایــن رویکــرد بایــد پذیرفــت کــه صلــح مــداری همــواره از مولفــه هــای شــیوه حکومــ�ت 

ت عــیل )ع( در اخــال�ت کــردن سیاســت بــه شــمار مــی رفتــه  حاکمــان اســالمی از جملــه حــرصن

و در ایــن راســتا ایشــان )ع( بــه صلــح محــوری اســالم بــاور و جهــاد را بــرای اصــالح و ایجــاد 

ن �ب دلیــل کــه بایــد شناســانده شــود) حســینیان،  حیــات طیبــه معــر�ن مــی کننــد، نــه کشــ�ت

1385، ش9(

مفهوم شناسی صلح

، ســازش، پایــان  ن ، ســلم ، تــرایصن میــان متنازعــ�ی لفــظ صلــح در لغــت بــه معنــای آشــ�ت

دادن بــه جنــگ و مقابــل حــرب و جنـــــگ مــی باشــد. )دهخــدا، 1385، 2/1901( در زبــان عرب 

)ص ل ح( یــک اصــل دارد و آن هــم خــالف فســاد اســت. )ابــن فــارس، 1404 ق، 303/3(.

ــالُح، ِضــدُّ الِفســاِد. )ابــن  اکــ�ش علمــای اهــل لغــت، صــالح را ضــد فســاد مــی داننــد. الصَّ

ن نفــرت و کینــه از  ن رفــ�ت منظــور، 1404ق، 516/2(. صلــح در مــوارد زیــادی مخصــوص از بــ�ی

میــان مــردم اســت. در قــرآن کریــم واژه )َصــالح( گاهــی در مقابــل فســاد و زمــا�ن در مقابــل 

، 1412 ق، 490(. زشــ�ت و بــدی آمــده اســت. )راغــب اصفهــا�ن

واژه هــای صلــح، ســلم، امــن و دیگــر مشــتقات آن هــا بــه کــرات در قــرآن کریــم و 

ــا و  ــق معن ــه دقی ــه گون ــه ب ــا این ک ــت. ب ــده اس ــر ش ن ذک ــ�ی ــه معصوم ــوی و ائم ــث نب احادی

مفهــوم هــر کــدام از ایــن ســه واژه متفــاوت اســت، امــا هــر ســه آن هــا بــر وجــود آرامــش و 
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ن  یــی و یــا روا�ن انســان داللــت دارد و هــدف هرســه، تامــ�ی ن فقــدان نا آرامــی و تهدیــدات ف�ی

ســعادت انســان در پرتــو نعمــت آرامــش می باشــد. طبــق تعریــف اصحــاب لغــت، »ســلم« 

ــه در  ــت. چنان چ ــ�ن اس ــری و باط ــای ظاه ــات و بیماری ه ــودن از آف ــار ب ــای برکن ــه معن ب

قــرآن کریــم آمــده اســت: » اذجــاء ربــه بقلــب ســلیم؛ یعــ�ن ابراهیــم از جانــب خــدا بــا قلــ�ب 

ادف اســت: »یــا  ک بــه دعــوت خلــق آمــد«. گاهــی واژه ســلم بــا صلــح مــ�ت پــاک و ســالم از رسش

 در ســلم و 
گ

ایهــا الذیــن آمنــوا ادخلــوا �ن الســلم کافــه؛ ای کســا�ن کــه ایمــان آورده ایــد، همــه �

 کنیــد« یــا »و ان جنحــوا للســلم فاجنــح لهــا؛ اگــر بــه صلــح گراییدنــد، پــس 
گ

آرامــش زنــده �

ــر از صلــح اســت. ــر و با دوام ت تــو صلــح کــن« از نظــر قــرآن ســلم عمیق ت

ِصــالح  )بــه کــ�(، مصــدر مصالحــه و اســم مصــدر آن، صلــح اســت. در فرهنگ هــاى 

ن معــا�ن متعــدد ویل نزدیــک  فــاریس، صلــح را بــه معنــاى ســازش و آشــ�ت آورده انــد. امنیــت نــ�ی

بــه هــم دارد و در قــرآن کریــم، بــه ایــن معــا�ن آمــده اســت: موجودیــت آســایش و اطمینــان، 

 بــدون تــرس
گ

زنــده �

سواالت تحقیق

سوال اصیل این مطالعه عبارت است از این که:

ت عیل )ع( چگونه بوده است؟ صلح در قول و فعل حرصن

سواالت فرعی این تحقیق عبارتند از:

صلح و همزیس�ت از دیدگاه امام عیل )ع( چه اهمی�ت دارد؟ 

تفاو�ت در صلح خواهی امام )ع( با سایر سیاستمداران وجود دارد؟

امام عیل)ع( در صلح و جنگ، اخالق جوانمردی داشته اند؟

ت پایبند به عهد و پیمان به عنوان عامیل برای صلحی موثر بوده اند؟ چقدر آن حرصن
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ت عیل )ع( جنگ و خونریزی اصالت دارد یا صلح و ثبات؟ از دیدگاه حرصن

ایشان چه مواردی را جزو اسباب تحقق و پایبندی به عهد و پیمان می دانند؟

ــم  ــگ هــا مــی توانی ــام عــیل )ع( در جن ــح جــو�ی ام ــرای  صل ــل و شــواهدی ب چــه دالی

ــم؟ نشــان دهی

پیشینه پژوهش پیشینه پژوهش 

ن  ن از جنــگ و خونریــزی در اســالم و بــه تبع آن مســوول�ی در مــورد صلــح و دوســ�ت و پرهــ�ی

حکومــت اســالمی بــه منابــع زیــادی از جملــه کتــاب و مقالــه مــی تــوان دســت یافــت کــه هــر 

کــدام از منظــری بــه ایــن مهــم پرداختــه انــد کــه در ذیــل فقــط بــه تعــدادی از آن هــا اشــاره 

ــود. خواهد ش

ــودن  ــردی و توســعه ای ب ــل کارب ــه دلی ــن مطالعــه هــم ب ــه موضــوع ای بدیهــی اســت ک

ن مــوارد بــوده و ایــن بــار از زاویــه ی دیگــر بــه بــرریس ایــن مهــم در  تحقیــق، ادامــه ی همــ�ی

ن و  ــ�ی ــه نوعــی تبب ــد ب ــه و مــی توان ت عــیل ) ع( پرداخت ن حــرصن ــ�ی قــول و فعــل امــ�ی المومن

ت و مبــارزات بــر حــق ایشــان بــرای اصــالح جامعــه در  توجیــه کننــده صلــح دوســ�ت آن حــرصن

زمــان ایشــان بــوده باشــد.

- اخــوان کاظمــی، مســعود، 1398، مفهــوم و مبــا�ن صلــح در نهــج البالغــه، فــروغ 

یــه مطالعــات تقریــ�ب مذاهــب اســالمی. ش. 51 وحــدت، ن�ش

ــا�ی اســتاد  ــه راهنم ــه ب ــان نام ــاد در اســالم، پای ــح و جه ــم، 1390، صل اعتصــام، ابراهی

ــژاد ــم عبدالهــی ن عبدالرحی

، احمــد، 1392،صلــح در نهــج البالغــه، درس هــا�ی از مکتــب اســالم، ش. 694،  بهشــ�ت

تهــران
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ربــا�ن خــواه، احمــد، 1396، تقــدم صلــح بــر جنــگ در نهــج البالغــه، کنفرانــس رسارسی 

، تهــران
گ

علــم- تخصــی نهــج البالغــه بــا رویکــرد فرهنــی

ی، عباســعیل، 1392، جنــگ و صلــح  در اســالم، انتشــارات زمــزم  عظیمــی شوشــ�ت

ــران ــت، ته هدای

، حمید، 1388، ماهیت جهاد در اسالم، اندیشه حوزه، ش. 75، قم فغفور مغر�ب

ن الملــیل نقــش ادیــان در  ، کنفرانــس بــ�ی گلســتا�ن فــر، عــیل، 1396، اســالم و صلــح جهــا�ن

اخــالق و صلــح، تهــران

یــه حمــل و نقــل و توســعه، ش.  موشــیدی، فرزانــه، 1392، صلــح در آیینــه اســالم، ن�ش

79، تهــران

یه ی کانون وکال، شماره 4، تهران  ، 1327، صلح در اسالم، ن�ش ن نوری زاده، حس�ی

، مجله ی وحید، ش. 107 نیازی، کوثر، 1351، اسالم مذهب صلح و دوس�ت

ن   در نهــج البالغــه، چهارمــ�ی
گ

یــار محمــدی، مریــم، 1398،روش هــای ایجــاد صلــح فرهنــی

، تهــران ن الملــیل دســتاورد هــای نویــن پژوهــیسش درعلــوم انســا�ن کنفرانــس بــ�ی

روش شناسی، ابزار و جامعه پژوهش 

ایــن مطالعــه یــک تحقیــق کاربــردی و توســعه ای مــی باشــد کــه بــا شــیوه ی توصیفــی – 

تحلیــیل و بــا اســتفاده از ابــزار کتایخانــه ای و ســندکاوی، داده هــا ی آن گــردآوری و تجزیــه 

و تحلیــل شــده انــد. 
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بحث و بررسی

1. بررسی رویکرد حضرت علی )ع( در قبال صلح در گفتار

الف. اهمیت صلح و همزیستی از دیدگاه امام علی )ع( 

اهمّیــت صلــح و همزیســ�ت از دیــدگاه امــام عــیل )ع( ، عمدتــاً در چارچــوب رویکــرد قــرآن 

ــه ایــن پدیــده مطــرح مــی گــردد. از دیــدگاه قــرآن هــر چنــد منازعــات اجتماعــی و  کریــم ب

 اجتماعــی انســان همــراه 
گ

حالــت تخاصــم همــواره در کنــار نوعی»صلــح و ســلم« بــا زنــد�

اســت ؛ امــا از آن جــا�ی کــه ایــن تخاصــم عمدتــاً برخاســته از غرایــز و خواســته هــای منفــی 

آدمــی اســت لــذا در چهــره حســادت، تنــگ نظــری  و انحصــار گــرا�ی ِنمــود مــی یابــد. قــرآن 

کریــم در ایــن مــوارد، متعــدد رســالت انبیــاء الهــی بــه خصــوص نــ�ب خاتــم )ص( را بــه نفــی 

د مــی کنــد. )ســجادی، 1379، ص 9) ن ایــن پدیــده گــورسش

ــار اســتوار مــی باشــد چــرا  ن معی ــر همــ�ی ن ب ــ�ی ــح ن ــه جنــگ و صل ــگاه امــام عــیل )ع( ب ن

کــه امــام  پــرورش یافتــه مکتــب اســالم نــاب محمــدی )ص( و بعــد از پیامــ�ب اکــرم )ص(، 

مظهــر ایــن مکتــب اســت. لــذا در توصیــه خــود بــه مالــک اشــ�ت مــی فرماینــد : »وال تَدَفَعــنَّ 

ــد در  ــای خداون ــه رض ــی را ک ــه 53(. صلح ــِه ِرضاً.)نام ــِه فی ُوَک لل ــدُّ ــِه َع ــاَک الی ــاً َدع ُصلح

ت  آن اســت و دشــمن، تــو را بــه آن فــرا مــی خوانــد، رد مکــن« بنابرایــن معیــار بــرای حــرصن

رضــای خداونــد اســت و هــر عمــیل کــه خــارج از ایــن طریــق باشــد مــورد تاییــد امــام نیســت. 

ــاهی، 1397، ش 58( )مالش

ــوع تخاصــم، جــدال و جنــگ در جوامــع  ــوان گفــت : هــر ن ــر کیل مــی ت در یــک تصوی

 اهــل جهنــم کــه مــردان الهــی وظیفــه خــود مــی داننــد تــا 
گ

انســا�ن نمــودی اســت از زنــد�

 اهــل بهشــت کــه همــان صلــح و ســلم و همزیســ�ت اســت حرکــت 
گ

ایــن جوامــع را بــه زنــد�

ــجادی، 1379، ص 9( ــد. )س دهن

ط مــورد پذیــرش اســالم قــرار گرفتــه  آیــا صلــح در همــه جــا و همــه حــال بــدون قیــد و رسش
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ن الهــی اســالم بیــش از  ایــط خــایص برخــوردار اســت ؟ آیــ�ی یــا ایــن کــه پذیــرش صلــح از رسش

ن دعــوت مــی کنــد و بــا شــعار《  مســالمت آمــ�ی
گ

ن انســان را بــه صلــح و ســازش و زنــد� هــر چــ�ی

ــازد.  ــی س ــرح م ــود مط ــه خ ــداف عالی ــن اه ی ــی از به�ت ــوان ی ــه عن ــح را ب 《صل ُ ــخ َخ�ی الُصل

ــه  ط اســایس  تــن دادن بــه صلــح را ســازش ب ــه اجمــاع همــه فقهــای شــیعه، رسش بنابرایــن؛ ب

ر اســالم و موجــب ضعیــف  نفــع اســالم و بــه ســود مســلمانان مــی داننــد اگــر صلــح بــه �ن

 ، ــرا�ن ــمارند. )لنک ــی ش ــز نم ــی روا و جای ن صلح ــ�ی ــه چن ــن دادن ب ــد ت ــلمانان باش ــدن مس ش

1387، ص 136، 137(

ن در نامــه 53 خــود خطــاب بــه مالــک اشــ�ت دســتور  بــا ایــن رویکــرد، امــام عــیل )ع( نــ�ی

مــی دهنــد کــه پیشــنهاد صلــح از ســوی دشــمن را بپذیــرد زیــرا هرچنــد ایــن پیشــنهاد از رس 

ن مجــدد او باشــد. ایــن کالم و توصیــه امــام )ع( بیانگــر آن اســت   دشــمن و تجهــ�ی
گ

درمانــد�

کــه صلــح در همــه حــال مطلــوب اســت حــ�ت اگــر از ســوی دشــمن و بــا اهــداف فریبکارانــه 

ن قبــول صلــح بــر رفتــار  ط آن کــه انســان مومــن و هوشــمند در عــ�ی پیشــنهاد شــود. امــا بــه رسش

و حــرکات دشــمن نظــارت کــرده و راه هــای فریبــکاری او را مســدود کنــد.

ت در اینجــا نمــی فرماینــد: اگــر دشــمن پیشــنهاد صلــح داد، زمــا�ن کــه در موضــع  حــرصن

ن فــالن منافــع قبــول کــن،  برتــری بــودی قبــول نکــن، یــا اگــر قبــول کــردی بــا در نظــر داشــ�ت

بلکــه مــی فرماینــد: پیشــنهاد صلــح بــا هــر عنــوا�ن و هــد�ن کــه باشــد قبــول کــن و بــه نفــع 

تــو اســت  فقــط نبایــد جانــب حــزم و احتیــاط را از دســت دهــی. ایــن دقیقــاً بیانگــر همــان  

ن پیامــد آن خــوب  . صلــح بــدون در نظــر داشــ�ت ُ نگــرش وحیــا�ن اســت کــه فرمــود: الصلــح خــ�ی

اســت و جنــگ بــد اســت هــر چنــد پیامــد آن خــوب باشــد. )ســجادی، 1379، ص 9(

ــرای  ــایس ب ــدی اس ــیل )ع(، فوائ ــام ع ــات ام ــوق در بیان ــه ی ف ــه توصی ــن در ادام بنابرای

ن و غافــل نبــودن از دشــمن ذکرمــی  ر رســاندن بــه اســالم و مســلم�ی ط عــدم �ن صلــح بــا رسش

گــردد از جملــه:
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، ارتــش و قــوای مســلح از رفــاه و آســایش  ن  مســالمت آمــ�ی
گ

1. بــا اســتقرار و حاکمیــت زنــد�

برخــوردار می شــوند.

ــن  ــرد و در ســایه ای ن از آرامــش و امنیــت روحــی الزم بهــره مــی ب ــ�ی 2. حاکــم اســالمی ن

ــد نابســاما�ن هــای مملکــت را ســامان بخشــید. آرامــش مــی توانن

یــن آمالشــان، امنیــت اســت بــه آن  ، افــراد جامعــه کــه به�ت 3. و از همــه ایــن هــا مهمــ�ت

مــی رســند.

ــح  ــس از اعــالم صل ــه پ ــر مــی شــوند ک ــد متذک ــن فوائ ــان ای ــام عــیل )ع( بعــد از بی ام

ون رانــدن  نبایســ�ت از دشــمن غافــل شــد؛ زیــرا دشــمن ، دشــمن اســت و هــر آن در صــدد بــ�ی

ن قــوا اســت. از ایــن  حریــف خــود از میــدان مــی باشــد. چــه بســا پیشــنهاد صلــح بــرای تجهــ�ی

رو الزم اســت حاکــم بــا احتیــاط حرکــت کنــد و خــوش بیــ�ن خــود را بــه ســوء ظــن و بدگمــا�ن 

، 1387، ص 138( نســبت بــه دشــمن مبــّدل ســازد. )لنکــرا�ن

ب. پایبندی به عهد و پیمان

قــرارداد و پیمــان یــی از مســائیل اســت کــه امــام)ع( بــه مالــک اشــ�ت ســفارش مــی کنــد 

و بــرای آینــده هــر زمامــداری رسنوشــت ســاز اســت. بحــث مهــم در مــورد عهــد و پیمــان، 

بخصــوص پیمــان بــا دشــمن اســت. ناگفتــه پیداســت کــه عهــد و پیمــان بــا دشــمن بخصــوص 

مخالــف بــا اســالم نمایانگــر ارزش و شــخصیت طــرف اســت و هــر قــدر مــواد قــرار داد دقیــق 

ایــط و زمــان و نکتــه هــای مربــوط بــه آن ظریــف تــر  تــر و نــکات آن �یــح تــر و از نظــر رسش

باشــد عظمــت آن را بیشــ�ت مجســم مــی ســازد و از ســوی دیگــر دقــت در اجــرای قــرارداد 

ــه  ــک طــرف غــ�ی مســلمان باشــد چــه بســا طــرف را بیشــ�ت ب ــه ی ــح بخصــوص آنجــا ک صل

معنویــت و اســالم و تحــت تأثــ�ی قناعــت اســالم عزیــز و مقــررات آن قــرار دهــد.

امــام)ع( تــا آنجــا کــه ایــن دقــت را مــورد توجــه قــرار داده کــه میفرمایــد: حســن ظــ�ن کــه 
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بایــد بــر رسنوشــت جامعــه و میــان افــراد، حکومــت کنــد در پیمــان بــا دشــمن بــه ســوء ظــن 

تبدیــل مــی گــردد و بایــد بــا ســوء ظــن پیمــان را بســت و بــه عواقــب آن و مطالــ�ب کــه پشــت 

رس آن مــی آیــد بــا دقــت نگریســت و بــا ســوءظن آن را ادامــه داد تــا بــه نتیجــه نهــا�ی رســید. 

، 1387، ص54 ( )زمــا�ن

ن او و دشــمن پیمــان  امــام )ع( بــه چنــد دلیــل مهــم بــه مالــک امــر مــی کنــد کــه اگــر بــ�ی

بســته شــد بــه پیمــان وفــادار باشــد و امانــ�ت را کــه بــر عهــده گرفتــه اســت را رعایــت کنــد 

و بــر ایــن وفــاداری بــه دو دلیــل کــه عبــارت زیــر مشــتمل بــر آن هاســت او را وادار نمــوده 

اســت:

1. بــه راســ�ت کــه مــردم بــا همــه اختــالف نظــر و افــکار گوناگــون خــود بــر هیــچ واجــ�ب از 

واجبــات الهــی آنقــدر اهمیــت نمــی دهنــد.

کان پیــش از اســالم بــه وفــای بــه عهــد پایبنــد بــوده و پیامــد نادرســت پیمــان  2. حــ�ت مــ�ش

شــک�ن را ناگــوار مــی دانســتند. )ابــن میثــم،  1375، ص 1175(

بــرای ایــن کــه پایبنــدی در اداره امــور بــه درســ�ت تحقــق یابــد، بایــد مدیــران، اهــل صــدق 

و راســ�ت باشــند و میــان ســخن و عملشــان جــدا�ی نباشــد و هرگــز بــه خیانــت و �ب وفــا�ی میــل 

ن ماننــد  نکننــد. راســ�ت و صداقــت از لــوازم پایبنــدی بــه عهــد و پیمــان اســت و هیــچ چــ�ی

راســ�ت و صداقــت روابــط زمامــداری و مردمــان را اصــالح نمــی کند.کســا�ن مــی تواننــد بــه 

 نباشــد و بــه آنچــه مــی 
گ

عهــد و پیمــان پایبنــد باشــند کــه میــان ســخن و عملشــان  دوگانــی

گوینــد و وعــده مــی دهنــد پایبنــد باشــند و خــود را در گــرو ســخن و وعــده خویــش بداننــد.

ن عــیل )ع( خیانــت و �ب وفــا�ی مذمــوم تریــن کارها شــمرده  المومنــ�ی ه ام�ی در اندیشــه و ســ�ی

شــده اســت. از دیدگاه امام عیل )ع( تا انســان به پســت ترین مراتب خود ســقوط نکند دســت 

بــه پیمــان شــک�ن و �ب وفــا�ی نمــی زند چنــان که فرموده اســت :»خیانــت و پیمان شــک�ن اخالق 

، 1379، ص316( شــخص راســتگو بــه عهــد و پیمان  انســان هــای پســت اســت.« )دلشــادتهرا�ن
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 خــود وفــا مــی کنــد، پــس هرکــیس کــه وفــا نــدارد راســتگو نیســت. )جعفــری،1372، ص467(

ج. اصالت دادن به صلح

ت عــیل )ع( جنــگ و خونریــزی کــه پیوســته در میــان اقــوام و امــت هــا  در منطــق حــرصن

و گــروه هــای مختلــف بــ�ش وجــود داشــته، پدیــده ای زشــت و خانمــان برانــداز بــوده اســت؛ 

ن هــا را ویــران کــرده، مردمــان  پدیــده ای کــه پیوســته آزادی و امنیــت آن هــا را گرفتــه، رسزمــ�ی

را آواره نمــوده و رسمایــه هــای گرانقــدر انســا�ن و جــز آن را بــه نابــودی کشــانده اســت.

در منظــر امــام عــیل)ع( جنــگ و خونریــزی پدیــده ای اســت متعلــق بــه فرهنــگ جاهــیل، 

ن در گنداب  جنــگ طلــ�ب و خونریــزی را نشــانه دوری از هدایــت پیــام آوران الهــی و فــرو رفــ�ت

 جاهــیل معــر�ن کــرده اســت کــه موجــب حاکمیــت تــرس و کشــتار و نابــودی اســت و 
گ

زنــد�

ــت الهــی و عمــل  ــه هدای ــردن ب ــده زشــت محصــول فقــدان خــردورزی و پشــت ک ــن پدی ای

کــردن بــر قواعــد جاهــیل اســت. 

ــارت هــا،  ــاول و غ ــی نویســد: عــیل همیشــه چپ ــاره م ــن ب ــرج جــرداق مســیحی در ای ُج

ــت  ــه هــای جاهلی ــان قبیل ــگ در می ــر جن ــه از مظاه ــا را ک ــبیخون زدن ه ــردن و ش ــاراج ک ت

پیــش از اســالم بــود در جرگــه کارهــای زشــت و ضــد انســا�ن مــی شــمارد. چپاولگری و پرســتش 

ان، از نظــر وی، از یــک منبــع بــه وجــود مــی آینــد. و  ن دخــ�ت بــت هــا و زنــده بــه گــور ســاخ�ت

عــالوه بــر آن ، نمــودار روشــ�ن از نــادا�ن اســت؛ و آن در هــر صــور�ت کــه جلــوه گــر شــود، 

ــِل ،  ــاِق َجه [ اَطب ِ
ــد: "َو ]�ن ــی فرماین ــیل )ع( م ت ع ــرصن ــت. ح ــار اس ــت و ناهنج ــیار زش بس

ِمــن بَنــاِت مــَوُووَدِه َو اَصنــاِم َمعُبــوَدِه، َوَغــاراِت َمشــُنونِه" در نــادا�ن هــا فــرو رفتــه بودنــد، 

ان و پرســتش بــت هــا و تــاراج و غارتگــری مشــغول بودنــد. وبــه زنــده بــه گــور کــردن دخــ�ت

ایشــان تــا آن جــا جنــگ را محکــوم کــرده و آن را قبیــح مــی نمــود کــه حــ�ت از تنــگ تریــن و 

د بــود، نهــی مــی کــرد، و مــی گفــت: "  محدودتریــن راه هــای آن کــه دعــوت بــه مبــارزه ونــ�ب
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اَل تَدُعــَونَّ ِایَل ُمبــاََرزَِه " هرگــز بــه مبــارزه دعــوت مکــن. 

هشــام جعیــط، مــوّرخ، مــی گویــد: »عــیل)ع( ازجنــگ ســخن نمــی گفــت، بلکــه در مــورد 

، داللــت دولــت، 1388، ص 617، 615( اصــالح لــب بــه ســخن مــی گشــود.« )دلشــاد تهــرا�ن

ــه ســوی بــرصه عــازم شــدند، امــام  ــران جمــل ب ــه گ ــه فتن ــال هنگامــی ک ــوان مث ــه عن ب

ــذه بــه آنــان رســد و مانــع آشــوب شــود، امــا آنــان بــه رسعــت بــه  ــا در َربَ )ع( تــالش کــرد ت

ــذه بــدان ســو رهســپار شــد.چون در َفیــد فــرود آمــد در  ســوی بــرصه رفتنــد و امــام از َربَ

گفتگــو بــا عامربــن مطــر شــیبا�ن کــه از کوفــه بــه نــزد او آمــده بــود فرمــود: »واللِهــَم ااُریــَد 

« بــه خــدا ســوگند کــه جــز ا یــن نمیخواهــم کــه صلــح و آرامــش  ن َّ یـُـرَدَّ علــ�ی لــَح حــ�ت ااّل الصُّ

ی آورده انــد کــه چــون امــام عــیل )ع( تصمیــم  ی و ابــن اثــ�ی در خــ�ب بــه مــا بــاز گــردد. طــ�ب

مومنــان،  ــذه بــه بــرصه بــرود، پــ� ِرفاعــه بــن رافــع برخاســت و گفــت: ای ام�ی گرفــت از َربَ

ت فرمــود: »آنچــه قصــد و آهنــگ آن داریــم  ی؟ حــرصن چــه تصمیمــی داری؟ و مــا را کجــا میــ�ب

ــد  ــر نپذیرفتن ــد: اگ ــند.« گفتن ــرا باش ــا را پذی ــوت م ــد و دع ــا بپذیرن ــر از م ــت اگ ــالح اس اص

ت فرمــود »آنهــا را بــه عذرهایشــان رهــا میکنیــم و حقشــان را میدهیــم و صــ�ب مــی  حــرصن

ــه از مــا  ــا هنگامــی ک ت فرمــود: ت ــاز هــم رایصن نشــدند چــه؟ حــرصن ــر ب ــم.« گفــت: اگ کنی

ــود: از  ــه؟ فرم ــد چ ــا نکردن ــا را ره ــر م ــت: اگ ــم. گف ــا میکنی ــا را ره ــا آنه ــد م ــت بردارن دس

خویــش در ِقبــال آنــان دفــاع مــی کنیــم.

مومنــان عــیل )ع( مســالمت و ســازش را تــا آن جــا کــه امــکان داشــت دنبــال مــی کــرد و  ام�ی

خواهــی هــا، راهنمــا�ی  لــُح.« از برتریــن خ�ی مــی فرمــود: »ِمــن اَفَضــل ِالنُّصــِح ااِلَشــارَُه ِبــا لصُّ

، داللــت دولــت، 1388، ص 619،618(. بــه صلــح و ســازش اســت )دلشــاد تهــرا�ن

ت عــیل)ع( از جهــات گوناگــون زشــت تریــن پدیده و  بنابرایــن جنــگ و خونریــزی نــزد حــرصن

ت بــا تمــام وجــود از جنــگ و خونریــزی رویگــردان بود  رویــداد تلقــی شــده اســت، و آن حــرصن

 ، د و خــو�ن ریختــه نشــود. )دلشــاد تهــرا�ن  در نگــ�ی
گ

و تمــام تــالش خــود را مــی کــرد تــا جنــی

داللــت دولــت، 1388، ص 614(
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2. بررسی رویکرد امام علی )ع( در قبال صلح در فعل و عمل 

ــن  ــا آخری ــه ت ــود ک ــن ب ــه خــوارج ای ــان از جمل ــی مخالف ــا تمام ــو ب ــام در گفتگ شــیوه ام

ــدان  ــد و حــ�ت در می ن کنن ــی پرهــ�ی ــگ و برخــورد نظام ــد از جن ــی کردن ــی م لحظــه سعــــــ

ــردن دشــمنان و انــرصاف  ــده ســعی در آگاه ک ــه و فرســتادن نماین ــراد خطب ــا ای ن ب ــ�ی ــگ ن جن

د داشــتند . ــ�ب ــان از ن آن

ن وقــ�ت خــ�ب شــهادت خبــاب بــن ارت و همــ�ش  ن ســبب در مقابــل خــوارج نــ�ی بــه همــ�ی

ــم  ــاز ه ــام ب ــا ام ــرد ام ــت ک ــروان حرک ــوی نه ــه س ــام)ع( ب ــپاه ام ــید س ــام )ع( رس ــه ام ب

خدمتــکار خــود را بــه نــزد خــوارج فرســتاد تــا شــاید برگردنــد ویل آنهــا اعــالم کــردن بــه عــیل 

ــم.  ــن جــا آمده ای ــا او ای ــرای جنــگ ب )ع( بگــو مــا فقــط ب

امــام پــس از رســیدن بــه ســپاه خــوارج قاتــالن خبــاب را از آنــان خواســت کــه تحویلشــان 

ن   او را کشــته اند. در نهایــت امــام )ع( بــاز هــم بــ�ی
گ

دهنــد امــا آنــان اعــالم کردنــد کــه همــی

د  دو ســپاه مناظــره کــرد و چــون ایــن ســخنان امــام هــم تأثــ�ی نداشــت ، دو ســپاه آمــاده نــ�ب

ــاد.1028.1392( شدند. )ر.ک.دلش

ت  ــرصن ــه: ح ــت داد از جمل ــت بازگش ــا فرص ــه آنه ــم ب ــگ ه ــام )ع( در روز جن ــ�ت ام ح

ــدان  ــه ای از می ــان درگوش ــوای ام ــه ل ــتور داد ک ــاری دس ــوب انص ــو ای ــه اب ــگ ب در روز جن

برافراشــته و خــوارج را بــه اجتمــاع در اطــراف آن دعــوت نمایــد ابوایــوب در گوشــه ای لــوا  

را برافراشــت و بــا صــدای بلنــد فریــاد زد هــر کــس بــه زیــر ایــن لــوا درآیــد در امــان اســت. 

)482/1 .1370. )معــروف الحســی�ن

الف. فرستادن سفیر صلح

ــه  ــه ای ب ــد، نام ت بیعــت نمودن ــا حــرصن ده ب ــه صــورت گســ�ت ــردم ب ــه م ــن ک بعــد از ای

معاویــه کــه در زمــان خلیفــه دوم حاکــم بــر شــام بــود، فرســتاد و او را بــه بیعــت خــود فــرا 
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ــر بــن  ت جری ــان فتنــه جمــل، حــرصن ــا. بعــد از پای خوانــد )نامــه 75( امــا او اجابــت نکــرد ی

ــوری، 1370 ش:  ــه اطاعــت از خــود دعــوت نمــود )دین ــزد او فرســتاد و وی را ب ــه را ن عبدالل

157(. معاویــه جریــر را مــدت زیــادی پیــش خــود نگــه داشــت و از دادن جــواب تعّلــل مــی 

ــام  ــرد و ام ــوان ک ــه وی، عن ــذاری شــام و مــرص ب ط واگ ــه رسش ــت بیعــت را ب ــرد و در نهای ک

م )ابــن مزاحــم، 1404  فرمــودن : خــدا روزی را نیــاورد کــه مــن افــراد گمــراه را بــا کمــک بگــ�ی

ق: 52(

ب. باز گذاشتن راه صلح

امــام)ع( مــی دانســت کــه، معاویــه بــه بهانــه هــای گوناگــون جریــر را در دمشــق نگــه مــی 

دارد و مخفیانــه اســباب و لــوازم جنــگ را آمــاده مــی کنــد. امــا اگــر نظــر امــام علیــه الســالم 

ن و جمــع آوری  صلــح و دوری از جنــگ نبــود، تعلــل نمــی کــرد و بــه معاویــه فرصــت تجهــ�ی

و نمــی داد. در مــد�ت کــه جریــر در شــام بــه رس مــی بــرد ســپاهیان امــام عــیل)ع( از او  نــ�ی

ت ایــن پیشــنهاد را نپذیرفــت در پاســخ آنــان  خواســتند بــه رس وقــت معاویــه بــرود امــا حــرصن

فرمودنــد: مهّیــا شــدن مــن بــرای جنــگ بــا شــامیان بــا آن کــه جریــر نــزد آنهاســت ســبب مــی 

شــود کــه راه صلــح را بــر آن هــا ببنــدم و اگــر بخواهنــد بــه کار نیــی )اشــاره بــه تســلیم و 

صلــح اســت( اقــدام کننــد، آنهــا را منــرصف ســازم. )خطبــه 43( 

ن خــون  ی و ریخــ�ت ــ�ی ــگ و درگ ت در �پ جن ــه آن حــرصن ــیل اســت ک ــن ســخن امــام دلی ای

ــرای مــردم روشــن مــی گــردد و از جنــگ و  ــت ب انســان هــا نیســت بلکــه تــالش دارد واقعّی

وع جنــگ از ناحیــه اصحابــش  ی شــود لــذا تســلیم فشــارها�ی کــه بــرای رسش خشــونت جلوگــ�ی

مــی شــد نگردیــد، و پیوســته تــا آن جــا کــه امیــدی بــود بــه اقدامــات مســالمت جویانــه ادامــه 

مــی داد.
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ج. ایجاد باب مکاتبه و مذاکره 

یــی از دالیــل صلــح جــو�ی امــام ایجــاد بــاب مکاتبــه و مذاکــره بــا معاویــه اســت. امــام 

ــه  ــام علی ــدف ام ــه ه ــد، بلک ــوب کن ــه را مغل  معاوی
گ

ــی ــای جن ــد ه ــا ترفن ــت ب ــی خواس نم

ــود. الســالم روشــنگری و حــق مــداری ب

ان و نامــه هــای بســیاری بــه ســوی معاویــه فرســتاد، تــا  ، ســف�ی ن امــام در ماجــرای صفــ�ی

اض بعــین از جملــه ابــن ا�ب  جــا�ی کــه بــرای برخــی هــا جــای تعجــب و ســئوال شــده و اعــ�ت

یل را درآورده اســت.  ن الحدیــد معــ�ت

ن شــخصیت  وی مــی گویــد: چــرا امــام بــاب مکاتبــه را بــا معاویــه بــاز کــرد؟ و چــرا چنــ�ی

رس ســّب چنــان آدم ســفیه و احمقــی قــرار دهــد؟  عظیمــی خــودش را بــا نامــه نــگاری در تــ�ی

ت مصلحــت را چنــان مــی دیــد کــه مــا نمــی توانیــم االن  و نهایتــاً مــی گویــد: شــاید آن حــرصن

آن را درک کنیــم )ابــن ا�ب الحدیــد، 1404ق: 16/133(. 

د. تالش برای خونریزی کمتر

ن خــود و دشــمن را  ، امــام)ع( بــاب مذاکــره بــ�ی در مــدت ســه مــاه حــرام �پ در �پ

بازگذاشــت و پیوســته بــه آگاه ســازی و روشــنگری پرداخــت. در ایــن ســه مــاه شــمار زیــادی از 

افــراد حقیقــت جــوی نــاآگاه در پرتــو ســخنان امــام، بــه حــق گرویدنــد . از ایــن رو معاویــه 

ن کــه مــاه صفــر 37 هجــری در رســید، اعــالم  کــه از ایــن رونــد ســخت در هــراس بــود، همــ�ی

ــه  ــت و ب ــکر آراس ــحرگاه آن روز لش ن در س ــ�ی ــالم ن ــه الس ن علی ــ�ی ــ�ی المومن ــود. ام ــگ نم جن

ــت داد. )مالشــاهی، 1397، ش 58( ــه پاســخ مثب ــگ معاوی اعــالم جن

ن  د بــا یکدیگــر پرداختنــد. در همــ�ی ومنــد دو طــرف بــه نــ�ب ی، افــراد ن�ی روز هــای آغــاز درگــ�ی

روز هــا معاویــه بــه فکــر فریــب دادن فرماندهــان امــام از جملــه عبداللــه بــن عبــاس افتــاد 

کــه جــواب قاطعــی از او دریافــت داشــت، امــام از معاویــه خواســت تــا خــود را در صحنــه 
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د و هــر کــدام کشــته شــدند، جنــگ بــه  ن ی جنــگ حــا�ن کــرده و فقــط بــا او بــه مبــارزه برخــ�ی

، 1385، ص 163( نفــع طــرف مقابــل او خاتمــه یابــد و ســایر مــردم درگــ�ی نشــوند. )حســ�ن

یــن خونریــزی و کشــتار  د تمــام تالششــان ایــن بــود کــه مبــارزه بــا کم�ت امــام در صحنــه نــ�ب

و تــا حــد امــکان صلــح و مســالمت پیــش رود.

ه. رعایت رحم و مسالمت

ــت  ــاز رعای ــد ب ــی کردن ــف آرا�ی م ــمن ص ــکر دش ــل لش ــپاهیانش در مقاب ــه س ــی ک هنگام

د مــی کردنــد. مثــال در میــان بحبوحــه جنــگ  ن مســالمت و رحــم را بــه اصحــاب خویــش گــورسش

ي از میــان لشــکریان امــام عــیل)ع( برخـــاست وگفــت: اي  یــا صلــح، ســفیان بــن ثــور الکــ�ب

اهــل عــراق! مــا از آن جهــت بــا اهــل شــام مــی جنگیــم کــه دعــوت مــا بــه کتــاب خــدا و 

ســنت مصطفــی صــیل اللــه علیــه و آلــه را نمــی پذیرفتنــد، امــا امــروز آنــان مــا را بــه کتــاب 

خــدا مــی خواننــد، چگونــه نــدای آنــان را اجابــت نکنیــم اگــر بــه خواســت آنــان پاســخ مثبــت 

ندهیــم و اجابــت نکنیــم، بــر آنــان حــالل باشــد کــه بــا مــا بجنگنــد؛ همچنــان کــه دیــروز 

بــرای مــا جنگیــدن بــا آنــان بــرای مــا جایــزه بــوده، ای اهــل عــراق! بدانیــد ایــن ســخن عــیل بــن 

ا�ب طالــب علیــه الســالم اثــر نمــی کنــد و او بــر قصــد و عــزم خویــش در جنــگ بــا معاویــه 

اســتوار اســت. ســخن امــروز او همــان کالم دیــروز اســت امــا، دیگــر گــوش بــه فرمــان او نمــی 

دهیــم و جنــگ نمــی کنیــم؛ چــون بســیاری از مــردان مــا هــالک شــده انــد و مصلحــت را در 

، 1381، ص286( ســازش و مصالحــه بــا اهــل شــام میدانیــم. )ابــن اعثــم کــو�ن

ت نامــه ای بــه معاویــه بنــگارد و مجــددا  یــاران امــام)ع( مصلحــت دیدنــد کــه آن حــرصن

حجــت را بــر او تمــام کنــد. امــام پیشــنهاد آنــان را پذیرفــت، زیــرا عالقــه منــد بــود یاغیگــری 

ــر  ــدرز ب ــد و ان ــد کــه مــی دانســت کــه پن ــر طــرف شــود، هرچن ــزی ب ــه بــدون خونری معاوی

یــزی، 1387، ص 552( شــیفتگان قــدرت چنــان ســود بخــش نیست.)ســبحا�ن ت�ب
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و. فرهنگ سازی برای صلح جویی و صلح خواهی

ن تنهــا یــک نمونــه از صلــح خواهــی امــام عــیل )ع( اســت و امــام در نامــه  جنــگ صفــ�ی

ن  53 بــه مالــک اشــ�ت در مــورد ســخ�ت پیمــا�ن کــه بــر عهــده انســان افتــاده اســت ایــن چنــ�ی

توصیــه مــی کننــد: و مبــادا ســخ�ت پیمــا�ن کــه بــر عهــده ات افتــاده و عهــد خــدا آن را بــر 

گردنــت نهــاده، رس بــردارد و تــو را بــه ناحــق بــه بــر هــم زدن آن پیمــان وا دارد )شــهیدی، 

1384، ص 248(کــه شــکیبا�ی کردنــت در کار دشــواری کــه گشــایش آن را امیــدواری، و پایــان 

ــو  ، و اینکــه خــدا ت ــه از کیفــر آن ترســا�ن نیکــو�ی اش را در انتظــار، بهــ�ت از مکــری اســت ک

. )شــهیدی،  را چنــان بازخواســت کنــد کــه درخواســت بخشــش او را در دنیــا و آخــرت نتــوا�ن

1384، ص249(

امــام علیــه الســالم ایــن فرهنــگ ســازی را بــا آغــاز حکومــت خــود آغــاز نمــود و تــا انجــام 

حکومــت خویــش جــدای از فرهنــگ ســازی، در عمــل آن را بــه تمــام معنــا جلــوه بخشــید. 

ن آگاهــی  وی در ضمــن خطبــه ای کــه در آغــاز خالفــت خویــش ایــراد کــرد، بــه مردمــان چنــ�ی

ی ِبَمــا أَُقــوُل رَِهیَنــٌة َو أَنـَـا ِبــِه زَِعیــٌم. پیمــان مــن  بدانچــه مــی گویــم در گــرو اســت،  ِ
ــ�ت داد: ِذمَّ

و بــه درســ�ت گفتــارم متعهــد و پایبنــدم. عــیل)ع( بــر رس پیمــا�ن کــه بــا مــردم بســته بــود، 

 ، بــا وجــود همــه فشــارها و مشــکالت ایســتاد و هرگــز خــالف آن عمــل نکــرد. )دلشــاد تهــرا�ن

، 1392، ص 384( لــوح بینــا�ی

"، "طلحــه" و "عایشــه"  در جنــگ جمــل هــم امــام )ع( بــه فرســتادن اشــخاص نــزد "زبــ�ی

اکتفــا نکــرد و خــود شــخصاً خــارج شــد تــا حجــت را بــر آن هــا تمــام کنــد زمــا�ن کــه امــام 

)ع( خواســت زبــ�ی را ببینــد و او را از گمراهــی نجــات دهــد، بــدون ســالح و بــر اســ�ت 

ی رســول خــدا )ص( ســوار بــود. صــدا زد: زبــ�ی کجاســت؟ زبــ�ی مســلح بــه ســوی  خاکســ�ت

او خــارج شــد، امــام زبــ�ی را در آغــوش گرفــت و بــا لطــف بــه او گفــت: »بــرای چــه خــروج 

کــردی؟« گفــت: خــون عثمــان. امــام بــه ایــن بهانــه �ب اســاس توجهــی نکــرد و قــول رســول 
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اللــه )ص( را متذکــر شــد و فرمــود: »بــه خــدا قســمت مــی دهــم آیــا بــه یــاد مــی آوری کــه 

ــه )ص( از آنجــا  ــم، رســول الل ــم و کشــ�ت مــی گرفتی ــ�ن فــالن بودی ــو در ســقیفه ب مــن و ت

گذشــت و بــه مــن گفــت: گویــا تــو او را دوســت داری؟ گفتــم: چــه مانــع مــی شــود کــه او را 

دوســت داشــته باشــم؟ او بــر دیــن مــن و فرزنــد عمــه مــن اســت؟ پــس رســول خــدا فرمــود: 

او بــا تــو مــی جنگــد در حــایل کــه ظالــم اســت«. زبــ�ی نتوانســت آن را انــکار کنــد و بــا حــزن 

؟«. گفــت: بــه 
گ

و انــدوه گفــت: خدایــا، بیل.امــام)ع( فرمــود: »بــرای چــه بــا مــن مــی جنــی

خــدا فرامــوش کــرده بــودم، اگــر آن را بــه یــاد داشــتم بــر تــو خــروج نمــی کــردم و بــا تــو 

، پشــیما�ن ســخ�ت کــه  نمــی جنگیــدم. زبــ�ی برگشــت بــا موجــی از حــزن و انــدوه و پشــیما�ن

در اثــر کوتاهــی بــرای خــود بــه وجــود آورده بــود. امــام بــه ســوی اصحابــش برگشــت، بــه 

، بــه ســوی مــردی رفــ�ت کــه رساپــا مســلح بــود و تــو بــدون ســالح  ن المؤمنــ�ی او گفتنــد: ای ام�ی

ــا مــی دانیــد آن مــرد کــه بــود؟ او زبــ�ی فرزنــد "صفیــه" عمــه رســول  بودی؟امــام فرمود:»آی

ــرای او  ــ�ش از پیامــ�ب )ص( ب ــا شــما نجنگــد. ..، مــن حدی ــه ب ــود، و قــول داد ک ــه )ص( ب الل

روایــت کــردم، او گفــت: اگــر مــن آن را بــه یــاد داشــتم بــه اینجــا نمــی آمــدم...«. اصحــاب 

، مــا در ایــن جنــگ جــز از او نمــی ترســیدیم  ن المؤمنــ�ی فریــاد زدنــد: ســپاس خــدای را ای ام�ی

مامــة والسیاســة 1: 73( و غــ�ی از او از کــیس هــراس نداشــتیم. )االإ

ز. صلح، به عنوان استراتژی کالن امام )ع(

ــا آن چــه کــه دیگــر سیاســتمداران تظاهــر مــی کننــد تفــاوت  صلــح خواهــی امــام )ع( ب

نــد و بــه حکمیــت قــرآن کریــم  ن ایــط خــایص دم از صلــح م�ی جــدی دارد. اگــر معاویــه در رسش

تــن مــی دهــد بــدان دلیــل اســت کــه صلــح و اســتقرار ثبــات در حکومــت امــام عــیل)ع( او را 

ر خواهــد ســاخت؛ امــا صلــح خواهــی امــام)ع( از آن رو اهمیــت دارد کــه نه  بــه شــدت متــرصن

اتژی کالن تدویــن مــی گــردد. بــه عنــوان یــک تاکتیــک بلکــه در قالــب یــک اســ�ت
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؛ بلکــه بــه دلیــل 
گ

صلــح طلــ�ب امــام )ع( نــه از روی ظاهــر ســازی و نــه از رس درمانــد�

ب ســیایس امــام)ع( بــر صلــح اســتوار بــوده  بــاور عمیــق امــام)ع( بــدان اســت. بنابرایــن مــ�ش

ار اســت و  ن و امــام عــیل)ع( صلــح را دوســت مــی دارد و بــه آن امــر مــی کنــد و از جنــگ بــ�ی

از آن نهــی مــی کنــد و بــه آن روی نمــی آورد مگــر آن کــه جنــگ بــه رساغ او آیــد و ا�ار و 

ی از آن کارگــر نشــود. )ســجادی، 1379، ص 9( مهربــا�ن و نیــی در جلوگــ�ی

ــرای  ــد ایشــان در حکومــت ب ــح، کوشــش هدفمن ــه صل ــژه امــام )ع( ب ــل اهتمــام وی دلی

اصــالح بــالد و برقــراری امنیــت مــی باشــد. از ایــن رو بــه کارگــزاران خــود توصیــه مــی کننــد 

ــان و  ــمندان و عالم ــا دانش ــته ب ــت، پیوس ــح و امنی ــت صل ــه تثبی ــر ب ــای منج ــه در کاره ک

ــد. ــان کشــور مشــاوره نماین حکیم

بایــد بــاز یــادآور شــد کــه امــام)ع( صلــح �ب حســاب نمــی نمــود؛ یعــ�ن در کنــار خصیصــه 

نــگ و حیلــه دشــمنان غافــل نمــی گردیــد و بــا شــّم ســیایس بــاال،  صلــح جــوی خــود از ن�ی

ــه آن  ــد ک ــی خواهن ــداران م ــل از زمام ن دلی ــ�ی ــه هم ــت. ب ــرا گذاش ــه اج ــال�ت را ب ــول اخ اص

قدرخــوش گمــان نباشــند کــه بــه مجــرّد برقــراری صلــح، از پلیــدی و نابــکاری دشــمن غفلــت 

ــح را از  ــب نمایــش صل ــد فری ــد: زمامــداران اســالمی نبای ــاره مــی فرماین ــن ب ــد. و در ای ورزن

ــاده  ــاز آم ــگ ب ن ــکار و ن�ی ــدان دشــمن فریب وزمن ــگ  پ�ی ــرای جن ــه را ب ــد. و زمین دشــمن بخورن

ســازد.

ن انســان هــا  آری: ایــن اســت خــوی و خاصیــت عــداوت هــا و خصومــت هــا�ی کــه مــا بــ�ی

بــه جریــان مــی افتــد، درســت اســت کــه انعطــاف و تحــول در بــ�ن نــوع انســا�ن قابــل تردیــد 

ــه خصومــت در اعمــاق نفــس انســا�ن ریشــه نکــرده باشــد  ــن ک ــر ای وط ب نیســت، ویل مــ�ش

ــش  ــا نمای ــت، و ی ــه اس ــان درآمیخت ــت آن ــون و پوس ــا رگ و خ ــو�ئ ب ــورت گ ــن ص ــه در ای ک

عــداوت در خصومــت و بــه وجــود آوردن تصنعــی آن بــرای اغــراض دیگــر نباشــد، توضیــح 

ن اســت کــه گاهــی بــا وجــود خصومــت واقعــی میــان دو طــرف تخاصــم  ایــن مطلــب چنــ�ی
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و جنــگ وجــود نــدارد بلکــه خصومــت بــرای اغــرایصن دیگــر ماننــد ترســانیدن گــروه دیگــر از 

ــه طــور کالن و  ــه ب ــرای مســتهلک کــردن اســلحه ای اســت ک ن ب ــ�ی انســان هــا اســت. همچن

یــزی، 1373، ص524( انبــوه ســاخته مــی شــود. )جعفــری ت�ب

ح. جوانمردی حضرت علی )ع( در صلح

ــل  ــام)ع( دالی ــواردی ام ــه در م ــد اگرچ ــوده ان ــگ نب ــر جن ــگاه آغازگ ــیل)ع( هیچ ــام ع ام

منطقــی و کا�ن بــرای جنگیــدن بــا دشــمن دارنــد امــا آغــاز گــر نبــوده انــد. امــام)ع( همــواره 

خواهــی و نصیحــت دشــمنان مــی پرداخــت تــا شــاید آتــش جنــگ  قبــل از آغــاز جنــگ بــه خ�ی

ط بــرای جنــگ  ایطــی کــه ایــن رسش بــه صلــح و امنیــت تبدیــل گــردد. از ایــن رو امــام در هــر رسش

ــار از آن اســتقبال  ــرای او زیانب ــه لحــاظ شــخی ب ــه ب ــد ک ــد هــر چن ــح محقــق بدان ــا صل ی

مــی کنــد.

ایــط برتــری نظامــی خــود از کشــتار و جنــگ نفــرت  امــام)ع( در همــه حــال، حــ�ت در رسش

 و 
گ

دارنــد و از صلــح و مذاکــره اســتقبال مــی نماینــد و چــه بســا دشــمن بــا ابــزارآالت جنــی

ی کننــد  ت)ع( بــرای اینکــه از جنــگ جلوگــ�ی ات نظامــی در میــدان مــی آیــد. امــا حــرصن ن تجهــ�ی

خواهانــه و  بــدون ســالح و رس برهنــه پــای در میــدان مــی گذارنــد تــا بدیــن ترتیــب، نیــت خ�ی

صلــح جویانــه اش را بــرای دشــمن اثبــات کنــد. )ســجادی، 1379، ص 9(

در حقیقــت بایــد هــم در زمــان جنــگ، هــم در دوران صلــح، بــه دشــمن درس اخــالق و جوانمردي 

ــرق  نم، ف ــ�ت ــد و مل ــان معتق ــد و فرمانده ــلمان هاي متعه ــط مس ــد توس ــمن بای ــت داد. دش و عقالنی

ی را ادراك و تجربــه کنــد، تــا 
ی و شــیطا�ن

، و جنــگ و صلــح نفســا�ن ی
ی و ربــا�ن میــان جنــگ و صلــح مکتــ�ب

اگــر زمینــه اي بــراي صــالح و تنبــه و هدایتــش وجــود دارد، بازگــردد و اگــر زمینــه اي نــدارد، »بگــذار تــا 

، و  ن ی نــ�ی ی فــداکاري مي خواهــد، بلکــه صلــح مکتــ�ب اي خویــش نــه تنهــا جنــگ مکتــ�ب بیفتــد و بینــد رسن

)1392 ، ي مي طلبــد، کمــ�ت هــم نمي طلبــد.« )بهشــ�ت اگــر نگوییــم فــداکاري بیشــ�ت
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نتیجه گیری

ــم  ــک حاک ــوان ی ــه عن ــام )ع( ب ــام هم ــه آن ام ــرد ک ــد ک ن و تایی ــ�ی ــا�ن تبی ــه ح مطالع

اســالمی، معتقــد بــه حفــظ آرامــش و امنیــت مــردم جامعــه بــوده و بــه شــیوه هــای گوناگون، 

چــه بــا قــول و چــه بــا فعــل، ســعی در ســاری و جــاری کــردن ایــن مهــم در جامعــه داشــته 

ت عــیل)ع( از جهــات گوناگــون زشــت تریــن پدیــده و  انــد لــذا جنــگ و خونریــزی نــزد حــرصن

ت بــا تمــام وجــود از جنــگ و خونریــزی رویگــردان بودنــد بــه  رویــداد تلقــی شــده و آن حــرصن

د و خــو�ن ریختــه نشــود. بــه   در نگــ�ی
گ

ن منظــور تمــام تــالش خــود را مــی کردنــد تــا جنــی همــ�ی

طــوری کــه در توصیــه خــود بــه مالــک اشــ�ت مــی فرماینــد: وال تَدَفَعــنَّ ُصلحــاً َدعــاَک الیــِه 

ُوَک للــِه فیــِه ِرضاً.)نامــه 53(. صلحــی را کــه رضــای خداونــد در آن اســت و دشــمن، تــو  َعــدُّ

ت مــی بینیــم کــه در خطــاب  را بــه آن فــرا مــی خوانــد، رد مکــن یــا در در نامــه 53 آن حــرصن

بــه مالــک اشــ�ت دســتور مــی دهنــد کــه پیشــنهاد صلــح را از ســوی دشــمن بپذیــرد هــر چنــد 

ن مجــدد او باشــد.  دشــمن و تجهــ�ی
گ

ایــن پیشــنهاد از رس درمانــد�

تــب مــی  ، بــر صلــح م�ت ن ر نرســاندن بــه اســالم و مســلم�ی ط �ن ایشــان فوایــدی را بــه رسش

داننــد کــه در جنــگ نیســت لــذا در ادامــه ی فرمایشــات ایشــان مــی خوانیــم کــه: بــا اســتقرار 

، ارتــش و قــوای مســلح از رفــاه و آســایش برخــوردار مــی  ن  مســالمت آمــ�ی
گ

و حاکمیــت زنــد�

ن از آرامــش و امنیــت روحــی الزم بهــره مــی بــرد و در ســایه ایــن  شــوند. و حاکــم اســالمی نــ�ی

آرامــش مــی تواننــد نابســاما�ن هــای مملکــت را ســامان بخشــید و از همــه ایــن هــا مهــم تــر، 

یــن آمالشــان، امنیــت اســت بــه آن مــی رســند. افــراد جامعــه کــه به�ت

ت معتقــد بــه رعایــت عهــد و پیمــان بــوده و بــه ایــن مهــم تاکیــد داشــته  ضمنــاً آن حــرصن

ن عــیل )ع( خیانــت و �ب وفــا�ی از مذمــوم  المومنــ�ی ه ام�ی انــد بــه طــوری کــه در اندیشــه و ســ�ی

تریــن کارهــا شــمرده شــده اســت. از دیــدگاه امــام عــیل )ع( تــا انســان بــه پســت تریــن مراتــب 

خــود ســقوط نکنــد دســت بــه پیمــان شــک�ن و �ب وفــا�ی نمــی زنــد چنــان کــه مــی فرماینــد: 
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، اخــالق انســان هــای پســت اســت. یــا مــی فرماینــد: شــخص راســتگو  خیانــت و پیمــان شــک�ن

بــه عهــد و پیمــان خــود وفــا مــی کنــد، پــس هرکــیس کــه وفــا نــدارد راســتگو نیســت.

ن پیوســته بــه دنبــال صلــح و آرامــش بــوده  ت عــیل )ع( در فعــل و عمــل خــود نــ�ی حــرصن

 حکومــ�ت 
گ

انــد و مــا ایــن را بــه انحــای مختلــف از جملــه فرســتادن ســف�ی صلــح و ... در زنــد�

ایشــان مــی بینیــم. مثــالً ایشــان در گفتگــو بــا تمامــی مخالفــان از جملــه خــوارج تــا آخریــن 

ن کننــد و حــ�ت در میــدان جنــگ  لحظــه ســعی مــی کردنــد از جنــگ و برخــورد نظامــی پرهــ�ی

ن بــا ایــراد خطبــه و فرســتادن نماینــده ســعی در آگاه کــردن دشــمنان و انــرصاف آنــان از  نــ�ی

د داشــتند چنانچــه در مقابــل خــوارج، وقــ�ت خــ�ب شــهادت خبــاب بــن ارت و همــ�ش بــه  نــ�ب

امــام )ع( رســید، ســپاه امــام)ع( بــه ســوی نهــروان حرکــت کــرد امــا امــام بــاز هــم خدمتــکار 

خــود را بــه نــزد خــوارج فرســتاد تــا شــاید برگردنــد ویل آن هــا اعــالم کــردن بــه عــیل )ع( بگــو 

مــا فقــط بــرای جنــگ بــا او ایــن جــا آمده ایــم. 

ــه عهــد و پیمــان و ســفارش  جوانمــردی آن بزرگــوار در رعایــت صلــح، پایبنــدی ایشــان ب

ن نامــه و در خواســت تــرک خونریــزی و جنــگ، فرســتادن ســف�ی صلــح  دیگــران بــه آن، نوشــ�ت

ن پیوســته ی بــاب مذاکــره، تــالش  بــرای منــرصف نمــودن طــرف مقابــل از جنــگ، بــاز گذاشــ�ت

 
گ

بــرای خونریــزی کمــ�ت در جنــگ هــا، رعایــت رحــم و مســالمت و ده هــا مــورد دیگــر همــی

ــر رفــع مشــکالت حکومــ�ت خــود در آن زمــان،  ــن مهــم اســت کــه ایشــان عــالوه ب ــد ای موی

ــا در زمــان هــای  پیوســته بــه دنبــال فرهنــگ ســازی در خصــوص صلــح طلــ�ب بــوده انــد ت

د.  ن ایــن مهــم مــورد اقبــال حاکمــان اســالمی و غــ�ی اســالمی قــرار گــ�ی دیگــر نــ�ی

بــا ایــن اوصــاف بایــد صلــح دوســ�ت و صلــح طلــ�ب آن بزرگــوار را بــه عنــوان یــک اصــل 

ــه آن  ــول و چــه در فعــل ب ــه پیوســته چــه در ق اتژیک ایشــان در حکومــت دانســت ک اســ�ت

تاکیــد کــرده و عمــل مــی نمــوده انــد. 
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ــران،  ــهیدی، ته ــر ش ــارت جعف ــا نظ ــط، ب ــگ متوس ــد )1385(، فرهن ــدا، محم 15- دهخ

ــران. ــگاه ته ــارات دانش انتش

ن بــن محمــد )1374(، مفــردات الفــاظ قــرآن، ترجمــه و تحقیق؛  ، حســ�ی 16- راغــب اصفهــا�ن

: مرتضوی. ، غالمرضــا، تهــران، نــارسش خــ�وی حســی�ن

 و 
گ

ح نهــج البالغــه، قــم، موسســه فرهنــی 17- زمــا�ن نجــف آبــادی، مصطفــی )1387(، رسش

اطــالع رســا�ن تبیــان.

ن  المومنــ�ی یــزی، جعفــر )1387(، فــروغ والیــت: تاریــخ تحلیــیل زنــدگا�ن ام�ی 18- ســبحا�ن ت�ب

. ن جــم: اخــ�ت رضــوی اعظمــی، حســ�ی علیــه الســالم، قــم، مجمــع جهــا�ن اهــل بیــت. م�ت

19- ســجادی، ســید عبدالقیــوم )1379(، سیاســت هــای خارجــی دولــت اســالمی از دیــدگاه 

امــام عــیل )ع(، علــوم ســیایس، ج 11، شــماره 11، قــم، دفــ�ت تبلیغــات اســالمی حــوزه علمیــه 

. قم

ن )1388ش(، کاویسش در نهــج البالغــه، ج2، تهــران،  ، محمــد بــن الحســ�ی یــف الــریصن 20- رسش

بنیــاد نهــج البالغــه، چــاپ اول.
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21- شــهیدی، جعفــر )1384(، منشــاء مقالــه: روزنامــه اطالعــات، 27مــرداد 1384، ضمیمه، 

عــیل از زبــان عــیل.

22- جعفــری، ســید محمــد مهــدی، پژوهــش و برگــردان و ویراســتار بــا اســتفاده از ترجمــه 

ــگ و ارشــاد  ــران، وزارت فرهن ــه، ته ــج البالغ ــو�ی از نه ــود، 1372، پرت ، ســید محم ــا�ن :طالق

اســالمی.

ن کشــورداری امــام عــیل)ع(، تهــران، دفــ�ت نــ�ش  ، محمــد )1387(، آیــ�ی 23- فاضــل لنکــرا�ن

فرهنــگ اســالمی، چــاپ 1.

24- محمــدی ری شــهری، محمــد )1390(، سیاســت نامــه امــام عــیل)ع(، ترجمــه: مهریزی، 

. ، دارالحدیــث، ســازمان چــاپ و ن�ش
گ

مهــدی، قــم، موسســه علمــی فرهنــی

 دوازده امــام، محمــد رخشــنده، تهــران، 
گ

، هاشــم )1370(، زنــد� 25- معــروف الحســی�ن

انتشــارات ســپهر، چــاپ اول.

ــد  ــید محم ــادی، س دام ــادی، م�ی ــد ه ــی، محم ن ناج ــ�ی ــیس، ام ــاهی زارع، عی 26- مالش

ــر نهــج  ــه ب ــا تکی ــرریس ب ت امــام عــیل)ع( نقــد و ب ــرا�ی حــرصن ــح گ )1397(، شــماره 58، صل

ــه. ــج البالغ ــای نه ــش ه ــیسش پژوه ــی پژوه ــه علم ــه/ فصلنام البالغ

ــا همــکاری جمعــی از فضــال و دانشــمندان )1390(، ج 11،  ازی، نــا�، ب 27- مــکارم شــ�ی

ن علیــه الســالم، قــم، مدرســه االمــام عــیل بــن ا�ب طالــب علیــه  پیــام امــام امــ�ی المومنــ�ی

الســالم.

ی، محمــد )1389(، تاریــخ تحلیــیل صــدر اســالم، قــم، دفــ�ت نــ�ش معــارف،  28- نصــ�ی

چــاپ 60.


